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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) 6 § 1 mom. samt

11, 20 och 21 §, av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1118/2010, som följer:

6 §

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskap

Av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 1, 2, 4–7, 11, 13 och 14 punkten krävs utmärkt
förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda
svenska. Av specialsakkunniga från landskapet Åland krävs inte förmåga att använda fin-
ska. Av övriga tjänstemän, byråsekreterare och avdelningssekreterare som avses i 5 §
1 mom. krävs god förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i
tal och skrift använda svenska.

11 §

Beskickningarnas beslutanderätt

Beskickningen avgör de ärenden som med stöd av lag eller förordning hör till dess be-
hörighet. Beskickningens beslutanderätt omfattar ärenden som gäller beskickningens in-
terna förvaltning, om inte något annat föreskrivs.

Utrikesministeriet avgör ärenden som hänför sig till verksamheten vid en beskickning
och som gäller köp, hyrning, underhyrning, försäljning och annan överlåtelse samt ny-
byggnad och grundlig reparation av fastigheter, verksamhetslokaler, bostäder och andra
lokaliteter. Ministeriet leder, följer och utvecklar skötseln och upprätthållandet av fastig-
heter, verksamhetslokaler, bostäder och andra lokaliteter.

En beskickning kan beviljas anslag för lokala projekt inom utvecklingssamarbetet samt
för andra särskilda ändamål. Beskickningen avgör ärenden som gäller avtal och andra
rättshandlingar i anslutning till användningen av sådana anslag.

20 §

Beskickningars administrativa funktioner

Utrikesministeriet kan besluta att de ärenden som hör till en beskicknings interna för-
valtning för viss tid eller tills vidare helt eller delvis ska överföras till utrikesministeriet
eller en annan beskickning för avgörande på det sätt som utrikesministeriet beslutar sär-
skilt,

1) om beskickningen temporärt är stängd,
2) om avsikten är att slå samman beskickningars administrativa funktioner,
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3) om avsikten är att undvika problem till följd av jäv, eller
4) av andra särskilda skäl.

21 §

Beskickningspersonalen

I uppgifter vid en beskickning tjänstgör tjänstemän i gemensamma tjänster inom utri-
kesförvaltningen samt utsänd personal som står i arbetsförhållande till utrikesministeriet.

Till beskickningspersonalen hör också de personer som avses i 25–27 § lagen om utri-
kesförvaltningen.

Dessutom kan beskickningen anställa personal i arbetsavtalsförhållande och praktikan-
ter så att ministeriet har beslutanderätt med avseende på den totala mängden personal vid
beskickningen. 

Ministeriet styr beskickningarnas allmänna personalpolitik och personalutgifter och de-
ras utveckling.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 15 juni 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Personalplaneringschef Jyri Järviaho
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